
17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020

100% VIRTUAL



A QUALIDADE DE SEMPRE, 
AGORA 100% VIRTUAL!

O mais importante evento da 

Reposição Automotiva do Brasil, 

será realizado em um auditório 

virtual com Lives, Palestras, 

Debates e Painéis.



FEIRA VIRTUAL 
 COM PLATAFORMA 
INTERATIVA 3D

Teremos outro ambiente virtual 

com stands de grandes expositores 

para que os participantes consigam 

ainda mais valorizar o seu dia e 

gerar grandes negócios!



TAMANHOS DOS 
ESTANDES

Teremos 4 tamanhos de 

estande de acordo com a sua 

forma de participação. Neste 

estandes os anunciantes 

poderão mostrar seu Portfólio, 

Vídeos, Site, Apresentações e 

ainda fazer contatos em tempo 

real via Chat, WhatsApp, 

E-mail ou Telefone.

100m²



TAMANHOS DOS 
ESTANDES

40m² 70m² 80m²



FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO 2020

MÁSTER EXCLUSIVE

• Logomarca no auditório virtual onde acontecerão as 
palestras do Seminário da Reposição Automotiva 2020.

• Logomarca no hall virtual do evento (em tamanho maior 
que as ações premium e special)

• Stand virtual 3D de 100 m² na EXPO DAY, customizado, 
com áudio e vídeo, encaminhamento para o site do 
expositor, encaminhamento para o Fale Conosco,  
1 avatar, relatórios básicos e Chatbot.

• 1 página simples na Revista Mercado  
Automotivo impressa e digital

• 3 newsletters no site da Photon/nótícias  
www.photon.com.br

• 3 publiposts no Instagran/Facebook da Revista 
Mercado Automotivo

• Vídeo de até 30s que será apresentado durante 
o roteiro das live no auditório virtual.



FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO 2020

MÁSTER

• Logomarca no auditório virtual onde acontecerão as 
palestras do Seminário da Reposição Automotiva 2020.

• Logomarca no hall virtual do evento (em tamanho maior 
que as ações premium e special)

• Stand virtual 3D de 80 m² na EXPO DAY, customizado, 
com áudio e vídeo, encaminhamento para o site do 
expositor, encaminhamento para o Fale Conosco,  
1 avatar, relatórios básicos e Chatbot.

• 1 página simples na Revista Mercado  
Automotivo impressa e digital

• 3 newsletters no site da Photon/nótícias  
www.photon.com.br

• 3 publiposts no Instagran/Facebook da Revista 
Mercado Automotivo



FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO 2020

PREMIUM

• Logomarca no hall virtual do evento (em tamanho menor 
que a ação máster)

• Stand virtual 3D de 70 m² na EXPO DAY, customizado, 
com áudio e vídeo, encaminhamento para o site do 
expositor, encaminhamento para o Fale Conosco,  
1 avatar, relatórios básicos e Chatbot

• 1 página simples na Revista Mercado  
Automotivo impressa e digital

• 2 newsletters no site da Photon/nótícias  
www.photon.com.br

• 2 publiposts no Instagran/Facebook da Revista 
Mercado Automotivo



FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO 2020

SPECIAL VÍDEO

• Logomarca no hall virtual do evento (tamanho menor que as 
logomarcas das ações máster e premium).

• Stand virtual 3D de 40 m² na EXPO DAY, customizado, com áudio e 
vídeo, encaminhamento para o site do expositor, encaminhamento para 
o Fale Conosco, 1 avatar, relatórios básicos e Chatbot.

• 1 página simples na Revista Mercado  Automotivo impressa e digital

• 1 newsletters no site da Photon/nótícias www.photon.com.br

• 1 publiposts no Instagran/Facebook da Revista Mercado Automotivo

• Vídeo de até 30s que será 
apresentado no roteiro das lives 
no auditório virtual.

Obs: Todos os materiais como 
anúncios, vídeos e posts, releases 
são fornecidos pelo cliente.



QUALQUER DÚVIDA OU 
MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE 
EM CONTATO COM NOSSO 
SETOR DE VENDAS:

INSCRIÇÕES LIMITADAS GRATUITAS 

WWW.SEMINARIOAUTOMOTIVO.COM.BR

17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020

CLIQUE AQUI

11 94231-1496 
11 94176-5011  
COMERCIAL@PHOTON.COM.BR

http://seminarioautomotivo.com.br/
http://seminarioautomotivo.com.br/
https://bcicleta.com.br/

